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Regulering af musikarrangementer
19/6376

Åben Sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen modtager løbende forespørgsler på tilladelse til at spille musik på Torvet og
gågadearealer i Grenaa. Forvaltningen foreslår, at der for områderne Grenaa, Auning, Fjellerup og
Allingåbro laves konkrete regler for musikarrangementer. Der skal tages stilling til forslag til regler
for musikarrangementer på offentlige arealer.

Miljø- og teknikudvalget blev senest orienteret om administrationspraksis for musikarrangementer
på mødet den 19. juni 2018. Efterfølgende har udvalget ønsket at blive oplyst om kommunale
muligheder og begrænsninger i lovgivningen på området.

Følgende myndigheder har muligheder for at sætte begrænsninger og indføre restriktioner i forhold
til udendørs musikarrangementer:


Kommunalbestyrelsen kan vedtage regler for udendørs musikarrangementer, hvad angår
antal og placering af arrangementer.



Kommunalbestyrelsen kan (som vejmyndighed) beslutte, om der skal søges tilladelse til
udendørs musikarrangementer og beslutte, at der laves regulativer for arrangementer efter
forhandling med politiet.



Politiet kan udstede forbud mod benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter
eller lignende. Østjyllands Politi oplyser dog, at der ikke kræves tilladelse ved mindre
musikalske arrangementer som gademusikanter.



Miljøbeskyttelsesloven fastsætter grænseværdier for støjniveauet, og har udstedt
bekendtgørelse om miljøreguleringen for støj fra arrangementer.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte skema med regler for udendørs arrangementer, hvor der
indgår hvilken type af arrangementer, tidsrum og områder, disse kan afholdes i. Skemaet drøftes på
mødet.
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Forvaltningen har ligeledes udarbejdet vedhæftede baggrundsnotat med fordele/gener ved udendørs
arrangementer i det offentlige rum.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at forslag til regler for musikarrangementer vedtages.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-08-2019
Miljø- og teknikudvalget besluttede at sende forslaget i høring i to uger, og udsætte punktet til
udvalgsmøde den 23. september 2019, så eventuelle høringssvar kan indgå i udvalgets behandling
af sagen.
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